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  "خطاب القدس وحتديات املستقبل"مؤتمر 
 

حياء الذكرى اخلمسين لتأسيسها، عقدت مؤسسة الدراسات بمناسبة إ 
معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يف مع الفلسطينية بالتعاون 

للتنمية االقتصادية اجلامعة األميركية يف بيروت وبالشراكة مع الصندوق العربي 
 وحتديات القدس خطاب"حتت عنوان  اًمؤتمر ،واالجتماعية ومؤسسة التعاون

يف  College Hall B1يف قاعة  2013مارس / آذار  7اخلميس يوم ، "املستقبل
  .)AUB(اجلامعة األميركية يف بيروت 

حتدث خالل جلسة االفتتاح كل من الوزير السابق الدكتور طارق متري عن 
حليمة عن مؤسسة عصام فارس، وتلى  دالدراسات الفلسطينية واألستاذ حممومؤسسة 

جلسات عاجلت قضية القدس كواقع ويف  4ذلك جلسات املؤتمر التي قسمت إىل 
اخلطابات الفلسطينية والعربية واإلسالمية واخلطاب األردين واألوروبي واألميركي 

ارات الدولية، قدمها أساتذة والفاتيكاين والكنسي واإلسرائيلي، والقدس يف القر
  .اإلسرائيلي -وخمتصون وباحثون يف شؤون القدس والصراع العربي 

  

  رنامج التفصيلي للمؤتمربجتدون أدناه ال: مالحظة
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  "خطاب القدس وتحديات المستقبل" :مؤتمر

 
بالتعاون بين مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومعهد عصام فارس للسياسات العامة 

  األميرآية في بيروت والشؤون الدولية في الجامعة
 2013مارس / آذار 7بيروت، الخميس 

AUB, College Hall, B1 
  

 9:009:30  

  
 االفتتاحجلسة 

9:30  - 10:00 

      مؤسسة الدراسات الفلسطينية
  

  معهد عصام فارس للسياسات العامة 
 الدوليةوالشؤون

  طارق متري. د  

  محمود حليمة. أ  

  

 الجلســة األولى

 طريف الخـالدي. د: رئيس الجلسة 

 نظمي الجعبة. د  واقع القدس   10:20ـ  10:00

 عبداهللا عبداهللا. د    الفلسطينيالقدس في الخطاب  10:40ـ  10:20

 نقــاش 11:00ـ  10:40

 استراحة 11:10ـ  11:00

  

 الجلســة الثانية

  سويداألستاذ محمود : رئيس الجلسة 

 ريتا عوض. د   القدس في الخطاب العربي 11:30ـ  11:10

 هشام نشابة. د  القدس في الخطاب اإلسالمي 11:50 ـ 11:30

 باسم الطويسي. د   ردنيالقدس في الخطاب األ 12:10 ـ 11:50

 نقاش 12:40 ـ 12:10

  AUB West Hall Auditorium Aفي استراحة الغداء   14:40ـ  12:40
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 الجلســة الثالثة

  آامل ابو جابر. د: رئيس الجلسة 

 روجر هيكوك. د  وروبيالقدس في الخطاب األ 15:00ـ  14:40

 عزمأحمد جميل . د  األميرآيالقدس في الخطاب  15:20 ـ 15:00

 بـمتري الراه. د  القدس في الخطاب الفاتيكاني والكنسي  15:40 ـ 15:20

   نقاش 16:10 ـ 15:40

  إستراحة 16:20ـ  16:10
  

 رابعةالجلســة ال

  ريان األميناألستاذ  :رئيس الجلسة 

 أحمد خليفة .أ  القدس في الخطاب اإلسرائيلي 16:40ـ  16:20

 أنيس قاسم .د  القدس في القرارات الدولية 17:00 ـ 16:40

 نقاش  17:20 ـ 17:00

 الديـف الخـطري. د  الختاميةالمالحظات  18:30ـ  17:20
  

  
 :شرآاؤنا

 
  الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية

  
  

  مؤسسة التعاون

 
  

 


